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Verzeker jezelf tegen schade die je niet kunt dragen
Het is verstandig om niet klakkeloos alles te verzekeren, maar ook te kijken wat nu echt noodzakelijk of 
nuttig is. Want elke euro die je namelijk niet uitgeeft aan premie kan je in je zak steken. Bovendien bestaat 
ook nog de kans dat er helemaal geen schade ontstaat. Waarom dan toch verzekeren, zou je zeggen? Simpel 
gezegd: soms is de schade gewoon te groot om direct zelf te betalen. Wij hebben daarom een uniek verze-
keringspakket samengesteld waarmee je verzekerd bent tegen schade die je niet kunt dragen.

Jouw woning en de inrichting ervan is een waardevol en kostbaar bezit. Financieel Fit | Verzekeringen regelt 
dat je onbezorgd kunt genieten van je woning! Daarbij doen wij er alles aan om schade te voorkomen. Een 
voorbeeld hier van is ons inspectie- en preventierapport. Om risico’s nog beter te kunnen inschatten schake-
len wij experts in die je woning komen inspecteren. Zij zullen je daarna tips & adviezen geven om preventief 
maatregelen te nemen tegen schade.

Wat als je schade hebt? 
Alle schade wordt bij ons vergoed zonder beperkingen en verhoogde eigen risico’s zoals bij alle andere 
verzekeraars. Dat vinden we wel zo eerlijk. Bovendien verzorgen wij het volledige herstel van de schade. 
Daarbij werken we met lokale professionals om de kwaliteit te waarborgen. Wij lossen het op, jij hoeft zelf 
niks te doen.

Een voorbeeld
Er is bij je ingebroken. Je nieuwe Macbook ter waarde 
van € 2.200 is meegenomen, je sieraden met een 
waarde van € 2000 zijn ontvreemd en je hebt herstel- 
kosten aan je woning van € 1000. De totale schade is 
€ 5.200. Financieel Fit | Verzekeringen keert voor je 
gestolen spullen het volledige bedrag uit en herstelt 
zelf de schade aan je woning.

Een reguliere verzekeraar keert veel minder uit. Dit 
komt door het eigen risico en omdat meestal een 
lagere waarde van je Macbook wordt uitgekeerd. 
Daarnaast moet je zelf op zoek naar een partij die  
de schade aan je woning kan herstellen. Een hoop 
geregel dus.

Wat zit er in ons pakket?
Onder het Financieel Fit | Verzekeringen pakket vallen een Woonhuisverzekering incl. Glasverzekering, 
Inboedelverzekering en een Aansprakelijkheidsverzekering (AVP). Onze lage premie maakt ons in de markt 
de meest betaalbare speler met de beste voorwaarden. Ons product is exclusief, niet online te krijgen en 
niet te vergelijken met andere producten in de markt. We leggen je graag uit hoe dit kan, maar eerst 
vertellen we je meer over de inhoud en de voordelen van ons schadepakket.

 Woonhuisverzekering
De woonhuisverzekering gaat verder dan alleen je woning. De verzekering dekt ook schade aan bijgebouwen, 
garage, tuinhuisje, erfafscheidingen, een laadpaal op eigen terrein en de zonnepanelen. Op de woonhuisver-
zekering is ook in bepaalde gevallen schade aan de tuin, zoals de bestrating en de beplanting gedekt.  
De opruimingskosten na een schade zijn ook meeverzekerd.

 Inboedelverzekering
De inboedelverzekering geeft dekking voor schade aan de bezittingen in de woning. Jouw inboedel is  
niet alleen verzekerd voor diefstal, maar ook voor andere onzekere en onverwachte gebeurtenissen. 
Bijvoorbeeld als de televisie beschadigd raakt door spelende kinderen. In de meeste gevallen, keren  
we uit op basis van nieuwwaarde. Zo kun je de beschadigde inboedel gewoon vervangen.
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Reguliere verzekeraar



 Glasdekking
De glasverzekering is een uitbreiding op de woonhuis - of inboedelverzekering.

• De verzekering geeft dekking tegen breuk door elke onvoorziene en plotseling op het glas  
 inwerkende gebeurtenis.
• Ook de gevolgschade, bijvoorbeeld nieuw schilderwerk aan de kozijnen die vervangen moeten  
 worden, is meeverzekerd.
• De kosten van een noodvoorziening zijn ook meeverzekerd.

 Garantie tegen onderverzekering
Bij de woonhuis- en inboedelverzekering zorgen wij dat je altijd voldoende verzekerd bent. Dit doen wij  
door gebruik te maken van databases waarin alle kenmerken van de woningen in Nederland staan vermeld. 
Jij krijgt dan van ons een garantie nooit onderverzekerd te zijn.

 Inspectie van je woning
Voor alle woonhuisverzekeringen geldt dat een inspectie van de woning onderdeel is van de verzekering. 
Hiermee kunnen wij nog beter het risico inschatten en jou van tips voorzien om je woning (nog) veiliger te 
maken. Zo kun je schade en diefstal voorkomen!

 Buitenshuisdekking
Als aanvulling bij je inboedelverzekering kun je kiezen voor een buitenshuisdekking. Hiermee verzeker  
je waardevolle zaken die je mee naar buiten neemt. Denk aan smartphones, tablets en sportspullen.  
De bedragen binnen deze dekking zijn gemaximeerd.

 Aansprakelijkheidsverzekering 
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Met onze aansprakelijkheidsverzekering ben je goed verzekerd als je 
schade aan de spullen van een ander veroorzaakt. Of als iemand door jou gewond raakt. Deze verzekering 
geldt ook voor de mensen met wie je samenwoont. Bijvoorbeeld je partner of kinderen.

 Met het Financieel Fit verzekeringspakket: 

• Wordt alles voor je geregeld.
• Krijg je een inspectie- en preventierapport van je woning.
• Betaal je een zeer scherpe premie.
• Wordt je schade volledig hersteld door lokale professionals.
• Ben je nooit onderverzekerd.
• Verzeker je jezelf tegen schade die je niet kunt dragen.

 Standaard dekkingen in het Financieel Fit verzekeringspakket 

• Standaard dekking audiovisuele- & computerapparatuur van € 12.000.
• Standaard dekking lijfsieraden van € 6.000.
• Standaard dekking bijzondere bezittingen (verzamelingen) van € 15.000.
• Altijd inspectie- en preventierapport van je woning.
• Zonnepanelen zijn standaard meeverzekerd.
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 Direct duidelijk waar je je voor verzekert
Als je je bij ons verzekert is het voor jou direct duidelijk waar je je voor verzekert. Bij de woonhuis- en 
inboedelverzekering werken wij namelijk met een franchise bedrag van € 750. Dit betekent dat we bij 
schade boven de € 750 de volledige schade herstellen. Om aanspraak te kunnen maken op de verzekering 
moet je schade dus minimaal € 751 zijn. Schades tot dat bedrag zal je zelf moeten dragen. De gedachte hier 
achter is dat je je verzekert tegen schade die je niet kunt dragen.

  Vergoedingen pakket Financieel Fit | Verzekeringen

• Boven het drempelbedrag van € 750 wordt alles hersteld.
• Volledig herstel door lokale professionals.
• Eerste jaar volledige nieuwwaarde elektronica, daarna reguliere afschrijvingstabel.
• Binnenshuis dekking voor elektronica, óók bij eigen schuld.
• Glasdekking geen franchise van toepassing.
• Aansprakelijkheidsverzekering geen franchise van toepassing.

Met de Financieel Fit App en DigiMap altijd inzicht & overzicht
Bij het afsluiten van een financieel product moet je vaak veel financiële gegevens over jezelf en je huishouden
aanleveren. Dat is ingewikkeld en kost veel tijd. Wij hebben hier een eenvoudige en veilige oplossing voor.

Als klant van Financieel Fit krijg je namelijk de beschikking over onze Financieel Fit App en DigiMap waar je
in één oogopslag inzicht krijgt in de status van al jouw financiële producten. Denk bijvoorbeeld aan jouw
verzekeringspolissen, hypotheekgegevens en leningen. Plus als er iets verandert aan jouw situatie kan je

dat met een druk op de knop doorgeven.

Over Financieel Fit | Verzekeringen
Financieel Fit | Verzekeringen is een vooraanstaand professioneel bedrijf in schadeverzekeringen.  
Dit dankzij de goede naam die door de jaren heen is opgebouwd. Bij Financieel Fit | Verzekeringen 
staan jouw wensen en jouw financiële conditie voorop. Daarom maken wij alleen maar gebruik van 
professionele intermediairs van Financieel Fit die onze producten en diensten zo goed mogelijk op 
jouw wensen kunnen afstemmen. Wij hebben speciaal voor jou een uniek verzekeringspakket  
samengesteld zodat jij verzekerd bent tegen schade die je niet kunt dragen.

Schadeverzekeringen € 250 € 500 € 751 € 1.000

Wordt er uitgekeerd met een 
Eigen Risico van € 250?

Wordt er uitgekeerd met de 
franchise van € 750?


